
fase Uitvoering - Directievoering

BNA / NLingenieurs

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

1 mei 2014

 Opdrachtgeving

N  T2096: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspu nten project 09.01.010

2096-1: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunt en project

D2380 (R) - Projectbeleid fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / 
relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / 
beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

N  T2097: Nemen besluiten over resultaten en voortg ang 09.01.020

2097-1: Nemen besluiten over resultaten en voortgan g

D2381 (R) - Besluiten fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten en voortgang

 Contracten

N  T2163: Voorbereiden contracteren van participant en (adviseurs) 09.02.020

2163-1: Organiseren contractvorming

D2382 (R) - Uitbestedingsplan fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten

2163-2: Herijken en uitwerken aanbestedingsplan

D2383 (R) - Aanbestedingsplan fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema

2163-3: Voorbereiden contracteren van adviseurs

D2385 (T) - Conceptcontracten met adviseurs fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

D2384 (T) - Verslagen contractbesprekingen fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken

2163-4: Voorbereiden contracteren van eventuele aan vullende expertise

D2386 (T) - Conceptcontracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

     MT2171: Formuleren gewenste werkzaamheden aanv ullende expertise (M-taak) 09.02.030

2171-1: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullen de expertise

D2387 (T) - Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

N  T1341: Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering 09.02.035

1341-1: Controle op aanwezigheid en compleetheid va n contracten t.b.v. directievoering

D1583 (R) - Resultaat van controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering
Inhoud: opmerkingen op aanwezigheid en compleetheid van contracten met architect, adviseurs, aannemers, nevenaannemers 
en eventuele specialisten ten behoeve van het functioneren van de bouwdirectie

N  T2170: Contracteren van adviseurs 09.02.040

2170-1: Contracteren van adviseurs

D2388 (R) - Contracten met adviseurs fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

D2389 (R) - Rapport verleende opdrachten fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
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 Contracten

     T2242: Contracteren aanvullende expertise 09.02.045

2242-1: Contracteren aanvullende expertise

D2390 (R) - Contracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

N  T2846: Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie 09.02.050

2846-1: Verlenen opdrachten besteding stelposten op  advies van de Directie

D2994 (R) - Opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie
Inhoud: opdrachten aan de aannemer voor bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van 
toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan 
derden te betalen bedragen

 Programma van Eisen

N  T2173: Actueel houden integraal PvE 09.03.020

2173-1: Actueel houden integraal PvE

D2398 (R) - Integraal PvE fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen 
m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de 
architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen 
gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, 
bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene 
(representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, 
opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), 
milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en 
externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of 
uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten 
m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding  en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of 
levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging

 Architectuur/ bouwkunde

     T2847: Afleggen incidentele werkbezoeken Archi tectuur/bouwkunde 09.04.010

2847-1: Afleggen incidentele werkbezoeken Architect uur/bouwkunde

D2190 (T) - Bevindingen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde
Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van 
architectuur en bouwkunde

     T1925: Ondersteunen directie op gebied van bou wtechniek 09.04.020

1925-1: Ondersteunen van de directie op het gebied van Bouwkunde

D2191 (T) - Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Bouwkunde
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke 
preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect bouwkunde aan de 
overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen

1925-2: Ondersteunen van het toezicht op het gebied  van Architectuur/bouwkunde

D1661 (T) - Adviezen voor het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan 
toezichthoudend personeel op het gebied van Architectuur/bouwkunde
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 Architectuur/ bouwkunde

     T2848: Uitvoeren esthetische begeleiding Archi tectuur/bouwkunde 09.04.030

2848-1: Uitvoeren esthetische begeleiding Architect uur/bouwkunde

D2189 (T) - Adviezen esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde
Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn 
voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van bevindingen incidentele werkbezoeken: adviezen aan de 
directie betreffende noodzakelijk preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van het 
architectonische concept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende 
niveaus van uitwerking van het werk

 Interieur

     T2849: Afleggen incidentele werkbezoeken Inter ieur 09.05.010

2849-1: Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur

D2193 (T) - Bevindingen incidentele werkbezoeken Interieur
Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van de 
uitvoering van het interieurontwerp

     T1926: Technisch ondersteunen directie op gebi ed van Interieur 09.05.020

1926-1: Technisch ondersteunen directie op gebied v an Interieur

D2194 (T) - Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Interieur
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke 
preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Interieur aan de overeenkomst(en) 
met de aannemer(s) te laten voldoen

1926-2: Ondersteunen van het toezicht op het gebied  van Interieur

D1662 (T) - Adviezen voor het toezicht op het gebied van Interieur
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan 
toezichthoudend personeel op het gebied van Interieur

     T2850: Uitvoeren esthetische begeleiding Inter ieur 09.05.030

2850-1: Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur

D2192 (T) - Adviezen esthetische begeleiding Interieur
Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn 
voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen 
aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van het interieurconcept 
en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het 
werk

 Landschap

     T2851: Afleggen incidentele werkbezoeken Lands chap 09.06.010

2851-1: Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap

D2196 (T) - Bevindingen incidentele werkbezoeken Landschap
Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van de 
uitvoering van tuin en landschap
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 Landschap

     T1927: Adviseren directie op gebied van Landsc hap 09.06.020

1927-1: Ondersteunen van de directie op het gebied van Landschap

D2197 (T) - Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Landschap
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke 
preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Landschap aan de 
overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen

1927-2: Ondersteunen van het toezicht op het gebied  van Landschap

D1663 (T) - Adviezen voor het toezicht op het gebied van Landschap
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan 
toezichthoudend personeel op het gebied van tuin en landschap

     T2852: Uitvoeren esthetische begeleiding Lands chap 09.06.030

2852-1: Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap

D2195 (T) - Adviezen esthetische begeleiding Landschap
Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn 
voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen 
aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk wat betreft de vormgevingsaspecten 
van tuin- en landschap, ter realisatie van het landschappelijk concept en de consistentie van de daarmee samenhangende 
vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk

 Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

     T2853: Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwf ysica 09.07.010

2853-1: Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysic a

D2995 (T) - Bevindingen incidentele werkbezoeken Bouwfysica
Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van 
bouwfysische aspecten

     T2854: Afleggen incidentele werkbezoeken Akoes tiek 09.07.015

2854-1: Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek

D2996 (T) - Bevindingen incidentele werkbezoeken Akoestiek
Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van 
akoestische aspecten

     T2151: Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysisc he aspecten 09.07.020

2151-1: Ondersteunen directie op het gebied van bou wfysica

D1131 (T) - Adviezen bouwfysica fase Uitvoering – Directievoering
Inhoud: mede afhankelijk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke 
preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect Bouwfysica aan de 
overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen / beoordeling op bouwfysische aspecten van eventuele alternatieve 
detailoplossingen die door de aannemer(s) zijn aangedragen

D2399 (R) - Verantwoording Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: verantwoording van bouwfysiche advisering bij de ondersteuning van de bouwdirectie tijdens de fase Uitvoering - 
Directievoering
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 Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

     T2152: Ondersteunen directie op het gebied van  Akoestiek 09.07.030

2152-1: Ondersteunen directie op het gebied van Ako estiek

D1132 (T) - Adviezen Akoestiek fase Uitvoering – Directievoering
Inhoud: mede afhankelijk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke 
preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect Akoestiek aan de 
overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen / beoordeling op akoestische aspecten van eventuele alternatieve 
detailoplossingen die door de aannemer(s) zijn aangedragen

D2400 (R) - Verantwoording Akoestiek fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: verantwoording van advisering op het gebied van akoestiek bij de ondersteuning van de bouwdirectie tijdens de fase 
Uitvoering - Directievoering

 Constructie

     T2855: Afleggen incidentele werkbezoeken Const ructie 09.08.010

2855-1: Afleggen incidentele werkbezoeken Construct ie

D2198 (T) - Bevindingen incidentele werkbezoeken Constructie
Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van 
constructies

     T1928: Adviseren directie op gebied van Constr uctie 09.08.020

1928-1: Ondersteunen van de directie op het gebied van Constructie

D2199 (R) - Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Constructie
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke 
preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Constructie aan de 
overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen

1928-2: Ondersteunen van het toezicht op het gebied  van Constructie

D1664 (T) - Adviezen voor het toezicht op het gebied van Constructie
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan 
toezichthoudend personeel op het gebied van Constructie

     T787: Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies 09.08.030

787-1: Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies

D1003 (R) - Uitwerking benodigde constructieve aanpassingen paalmisstanden en/of bouwfouten m.b.t. Constructies
Inhoud: Overzicht paalmisstanden en/of bouwfouten m.b.t. Constructies / Overzicht consequenties / Aanvullende constructieve 
berekeningen / Aangepaste constructietekeningen

     T788: Verwerken consequenties obstakels in de grond 09.08.040

788-1: Verwerken consequenties obstakels in de gron d

D1005 (T) - Aangepast funderingstekeningen en palenplannen
Inhoud: palenplan dan wel funderingsoverzicht (zie fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp), aangepast aan obstakels in 
de grond / identificatie van de aanpassingen

D1004 (T) - Tekening met door derden ingemeten obstakels in de grond
Inhoud: plattegrond bouwterrein (1:200/1:100) met daarop aangegeven: locatie, omvang en aard van obstakels in de grond

 Installaties

     T2856: Afleggen incidentele werkbezoeken Insta llaties 09.09.010

2856-1: Afleggen incidentele werkbezoeken Installat ies

D2200 (T) - Bevindingen incidentele werkbezoeken Installaties
Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van 
installaties
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 Installaties

     T1929: Ondersteunen directie op gebied van Ins tallaties 09.09.020

1929-1: Ondersteunen van de directie op het gebied van Installaties

D2201 (R) - Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Installaties
Inhoud: adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Installaties afhankelijk van bevindingen

1929-2: Ondersteunen van het toezicht op het gebied  van Installaties

D1665 (T) - Adviezen voor het toezicht op het gebied van Installaties
Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan 
toezichthoudend personeel op het gebied van Installaties

     T2857: Uitvoeren esthetische begeleiding Insta llaties 09.09.030

2857-1: Uitvoeren esthetische begeleiding Installat ies

D2997 (T) - Adviezen esthetische begeleiding Installaties
Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn 
voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van bevindingen incidentele werkbezoeken: adviezen aan de 
directie betreffende noodzakelijk preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van de 
esthetische kwaliteit op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk

     T1136: Maken van meet- en inregelboek Installa ties 09.09.040

1136-1: Maken van meet- en inregelboek Installaties

D1338 (R) - Meet- en inregelboek Installaties
Inhoud: opsomming van installaties die inregeling behoeven / methoden en procedures voor het meten van de prestaties van 
installaties / methoden en procedures voor het inregelen van installaties

N  T2332: Organiseren instructie bedieningspersonee l Installaties 09.09.050

2332-1: Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties

D2486 (T) - Organisatie instructie bedieningspersoneel Installaties
Inhoud: identificatie installaties waarvoor instructie noodzakelijk is / namen en functies te instrueren bedieningspersoneel / 
namen, functies en herkomst instructeurs / tijdstip(pen) instructie(s) / uitnodigingen

 Ontwerpintegratie

N  T2156: Coördineren ondersteunen directie 09.11.010

2156-1: Coördineren ondersteunen directie

D2401 (T) - Gecoördineerde adviezen preventieve en correctieve maatregelen
Inhoud: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen op het gebied van Architectuur/bouwkunde, 
Interieur, Landschap, Constructie, Installaties (en eventuele andere domeinen) onderling inhoudelijk afgestemd

2156-2: Coördineren ondersteunen van het toezicht

D2402 (T) - Gecoördineerde adviezen voor het toezicht
Inhoud: adviezen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Architectuur/bouwkunde, 
Interieur, Landschap, Constructie, Installaties (en eventuele andere domeinen) onderling inhoudelijk afgestemd

 Geld

N  T2169: Bewaken fasebudgetten adviseurs 09.12.010

2169-1: Bewaken fasebudgetten adviseurs

D2403 (R) - Rapport bewaking budget fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
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 Geld

N  T2333: Adviseren directie stelposten en verreken baren hoeveelheden 
Architectuur/bouwkunde

09.12.020

2333-1: Adviseren directie inzake besteding stelpos ten Architectuur/bouwkunde

D2487 (T) - Advies besteding stelposten Architectuur/bouwkunde
Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de 
aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen 
bedragen op het gebied van Architectuur/bouwkunde

2333-2: Adviseren directie inzake verrekenbare hoev eelheden Architectuur/bouwkunde

D2998 (T) - Advies verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde
Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van 
Architectuur/bouwkunde, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden

N  T2334: Adviseren directie stelposten en verreken baren hoeveelheden Interieur 09.12.025

2334-1: Adviseren directie inzake besteding stelpos ten Interieur

D2488 (T) - Advies besteding stelposten Interieur
Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de 
aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen 
bedragen op het gebied van Interieur

2334-2: Adviseren directie inzake verrekenbare hoev eelheden Interieur

D2999 (T) - Advies verrekenbare hoeveelheden Interieur
Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Interieur, op basis 
van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden

N  T2335: Adviseren directie stelposten en verreken baren hoeveelheden Landschap 09.12.035

2335-1: Adviseren directie inzake besteding stelpos ten Landschap

D2489 (T) - Advies besteding stelposten Landschap
Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de 
aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen 
bedragen op het gebied van Landschap

2335-2: Adviseren directie inzake verrekenbare hoev eelheden Landschap

D3000 (T) - Advies verrekenbare hoeveelheden Landschap
Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Landschap, op basis 
van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden

N  T2336: Adviseren directie stelposten en verreken baren hoeveelheden Constructies 09.12.040

2336-1: Adviseren directie inzake besteding stelpos ten Constructies

D2490 (T) - Advies besteding stelposten Constructies
Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de 
aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen 
bedragen op het gebied van Constructies

2336-2: Adviseren directie inzake verrekenbare hoev eelheden Constructies

D3001 (T) - Advies verrekenbare hoeveelheden Constructies
Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Constructies, op 
basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden
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 Geld

N  T2337: Adviseren directie stelposten en verreken baren hoeveelheden Installaties 09.12.045

2337-1: Adviseren directie inzake besteding stelpos ten Installaties

D2491 (T) - Advies besteding stelposten Installaties
Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de 
aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen 
bedragen op het gebied van Installaties

2337-2: Adviseren directie inzake verrekenbare hoev eelheden Installaties

D3002 (T) - Advies verrekenbare hoeveelheden Installaties
Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Installaties, op basis 
van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden

N  T2339: Identificeren en adviseren directie inzak e meer en minder werk 
Architectuur/bouwkunde

09.12.080

2339-1: Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde

D2493 (T) - Advies meer en minder werk Architectuur/bouwkunde
Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Architectuur/bouwkunde / beoordeling van meer en minder 
werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie

N  T2340: Identificeren en adviseren directie inzak e meer en minder werk Interieur 09.12.082

2340-1: Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur

D2494 (T) - Advies meer en minder werk Interieur
Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Interieur / beoordeling van meer en minder werk claims van de 
aannemer(s) / advies inzake de acceptatie

N  T2341: Identificeren en adviseren directie inzak e meer en minder werk Landschap 09.12.084

2341-1: Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap

D2495 (T) - Advies meer en minder werk Landschap
Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Landschap / beoordeling van meer en minder werk claims van 
de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie

N  T2342: Identificeren en adviseren directie inzak e meer en minder werk Constructies 09.12.086

2342-1: Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies

D2496 (T) - Advies meer en minder werk Constructies
Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Constructies / beoordeling van meer en minder werk claims 
van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie

N  T2343: Identificeren en adviseren directie inzak e meer en minder werk Installaties 09.12.088

2343-1: Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties

D2497 (T) - Advies meer en minder werk Installaties
Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Installaties / beoordeling van meer en minder werk claims van 
de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie
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 Geld

N  T2344: Integreren adviezen meer en minder werk e n adviseren opdrachtgever 09.12.090

2344-1: Administreren meer en minder werk

D3003 (T) - Overzicht meer en minderwerk
Inhoud: beschrijving posten meer- en minderwerk op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie 
en Installaties / prijsopgave door aannemer(s)

2344-2: Voeren van prijsonderhandelingen

D1620 (T) - Detailgegevens prijsonderhandelingen
Inhoud: documentatie / prijzen en andere kostengegevens / overeengekomen prijzen voor meer- en minder werk

2344-3: Adviseren opdrachtgever inzake meer en mind er werk

D1619 (R) - Geïntegreerd advies inzake meer en minder werk
Inhoud: beschrijving posten meer- en minderwerk op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie 
en Installaties / met de aannemer(s) overeengekomen prijzen / geïntegreerde advies inzake de acceptatie

N  T2350: Adviseren opdrachtgever inzake termijnsta at en termijnen 09.12.110

2350-1: Opnemen uitgevoerd werk

D3009 (T) - Opnemingen uitgevoerd werk
Inhoud: resultaten van opnemingen van uitgevoerd werk, inclusief goedgekeurde maar nog niet verwerkte bouwstoffen, 
waarvoor de aannemer(s) termijndeclaraties heeft (hebben) ingediend

2350-2: Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat  en termijnen

D1626 (R) - Advies inzake betaalbaarstelling termijnen / betalingsmandaten
Inhoud: geïntegreerde beoordeling van termijndeclaraties van de aannemer(s) / toetsing aan het contract c.q. de termijnstaat / 
geïntegreerd advies inzake betaalbaarstelling termijnen, c.q. betalingsmandaten

2350-3: Controleren of zonodig opmaken van betaling sbescheiden

D3010 (T) - Betalingsbescheiden
Inhoud*: door opdrachtgever te ondertekenen betalingsopdrachten, onder vermelding van betreffende facturen

N  T2858: Opstellen periodieke overzichten financië le stand van zaken 09.12.120

2858-1: Opstellen periodieke overzichten financiële  stand van zaken

D3011 (R) - Periodieke overzichten financiële stand van zaken uitvoering
Inhoud: cumulatieve financiële stand van zaken, rekening houdend met bestedingen stelposten, goedgekeurd meer- en 
minderwerk, goedgekeurde verrekenbare hoeveelheden e.d. / vergelijking met uitvoeringsbudget / prognose van financiële 
eindresultaat / conclusies en advies

N  T2859: Opstellen periodieke overzichten financië le stand van zaken Landschap 09.12.130

2859-1: Opstellen periodieke overzichten financiële  stand van zaken Landschap

D3012 (R) - Periodieke overzichten financiële stand van zaken uitvoering Landschap
Inhoud: cumulatieve financiële stand van zaken, rekening houdend met bestedingen stelposten, goedgekeurd meer- en 
minderwerk, goedgekeurde verrekenbare hoeveelheden e.d. / vergelijking met uitvoeringsbudget / prognose van financiële 
eindresultaat / conclusies en advies

     T1776: Analyseren en beheren CAR-verzekering e n bankgaranties 09.12.140

1776-1: Analyseren en beheren CAR-verzekering en ba nkgaranties

D2037 (R) - Rapportage CAR-verzekering en bankgaranties
Inhoud: beschrijving geldende CAR-verzekering en bankgaranties / analyse / beoordeling / risico's / conclusies / advies
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 Organisatie/procesintegratie

N  T1364: Opzetten en instandhouden organisatie dir ectievoering 09.13.010

1364-1: Opzetten en instandhouden organisatie direc tievoering

D1631 (R) - Plan organisatie directievoering
Inhoud: naam directie / tijdsduur opdracht / taakstelling / onderdelen / thema's / werkwijze / risico-inventarisatie

1364-2: Opzetten en instandhouden communicatiestruc tuur directievoering

D1632 (R) - Communicatieplan directievoering
Inhoud: overlegstructuren / frequenties / deelnemers / standaard agenda's

1364-3: Opzetten en instandhouden procedures voor i nformatie-uitwisseling ontwerper/aannemer

D1907 (R) - Procedures informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer
Inhoud: procedures informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer

1364-4: Opzetten en instandhouden procedures voor i nformatie-uitwisseling (neven)aannemers

D1633 (R) - Procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers
Inhoud: procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers

N  T1342: Opstellen en coördineren directievoeringp lan 09.13.020

1342-1: Opstellen en coördineren directievoeringpla n

D1656 (R) - Directievoeringplan
Inhoud: gegevens directievoerend personeel / omvang en duur van de opdracht / specificatie directievoeringstaken / positie en 
rollen adviseurs / overzicht van en relaties met betrokken partijen / strategie en werkwijze

N  T1343: Opstellen en coördineren toezichtplan 09.13.030

1343-1: Opstellen en coördineren toezichtplan

D1636 (R) - Toezichtsplan
Inhoud: gegevens toezichthoudend personeel / omvang en duur van de opdracht / verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
toezichthoudend personeel / specificatie toezichttaken / onderdelen / thema’s / werkwijze / keuringsplannen

N  T2356: Inrichten en beheren werkenadministratie 09.13.050

2356-1: Inrichten en beheren werkenadministratie

D2211 (R) - Werkenadministratie
Inhoud*: contractstukken en vergunningen / verslagen van bouw-, werk- en coördinatievergaderingen / verslagen van overig 
overleg en werkbezoeken / tekeningenarchief / correspondentiearchief / weekrapporten en/of dagboeken / overzichten meer en 
minder werk, besteding stelposten en verrekenbare hoeveelheden / informatie m.b.t. levering, opslag, bemonstering, keuring en 
verwerking van bouwstoffen / informatie m.b.t. opleveringen / revisiegegevens / garantiebewijzen / onderhouds- en 
bedieningsvoorschriften

N  T2860: Voeren van Directie 09.13.060

2860-1: Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in a lle zaken betreffende de uitvoering

D3013 (T) - Diverse documenten
Inhoud: het voeren van Directie wordt nader ingevuld door uitvoering van (toegewezen) taken binnen de thema’s Geld, 
Organisatie/procesintegratie, Tijd, Informatie en Communicatie en Kwaliteitszorg en risico’s. Voor de inhoud van de 
resultaatdocumenten: zie betreffende taken

N  T2861: Voeren van Directie inzake Landschap 09.13.065

2861-1: Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in a lle zaken betreffende de uitvoering inzake Landscha p

D3014 (T) - Diverse documenten inzake Landschap
Inhoud: voeren van Directie wordt nader ingevuld door uitvoering van (toegewezen) taken binnen de thema’s Geld, 
Organisatie/procesintegratie, Tijd, Informatie en Communicatie en Kwaliteitszorg en risico’s. Voor de inhoud van de 
resultaatdocumenten: zie betreffende taken
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 Organisatie/procesintegratie

     T1345: Zorgdragen voor coördinatie in elkaar g rijpende werken nevenaannemers 09.13.070

1345-1: Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijp ende werken nevenaannemers

D1908 (R) - Planning in elkaar grijpende werken nevenaannemers
Inhoud: werkzaamheden per nevenaannemer / onderlinge afhankelijkheden / afstemming werkzaamheden in de tijd

 Tijd

N  T1424: Beoordelen planning aannemer(s) 09.14.050

1424-1: Beoordelen planning aannemer(s)

D1596 (T) - Beoordeling planning aannemer(s)
Inhoud: beoordeling integrale uitvoeringsplanning, c.q.deelplanningen per projectdeel in onderlinge samenhang / vergelijking 
met de laatste integrale planning uit de ontwerpfase / conclusies / voorgestelde maatregelen

N  T1346: Bewaken projectdoorlooptijd 09.14.060

1346-1: Bewaken voortgang werk

D1598 (R) - Rapportage voortgang en prognose planning
Inhoud: vergelijking plan en realisatie/ prognose uitvoeringsverloop/ prognose opleverdatum

1346-2: Vaststellen van afwijkingen

D1600 (R) - Advies omtrent afwijking, oorzaak en gevolg(en)
Inhoud: geconstateerde afwijkingen/ oorzaak van de afwijkingen/ gevolgen afwijkingen voor de uitvoeringsduur

1346-3: Vorderen van nakoming planning door aanneme r

D1602 (R) - Vordering op de aannemer en rapportage (te ondernemen) acties
Inhoud: verstrekte orders en aanwijzingen/ geadviseerde acties voor opdrachtgever

 Informatie en Communicatie

N  T2400: Opstellen en beheren informatie- en commu nicatieplan fase Uitvoering - 
Directievoering

09.15.001

2400-1: Opstellen en beheren informatie- en communi catieplan fase Uitvoering - Directievoering

D2544 (T) - Informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures 
voor informatie-uitwisseling tussen participanten

N  MT2226: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M -taak) 09.15.010

2226-1: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen

Output: niet van toepassing

N  T2287: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen v an stuurgroepvergaderingen 09.15.015

2287-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van  stuurgroepvergaderingen

D2436 (T) - Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N  MT2222: Voeren van overleg met opdrachtgever (M- taak) 09.15.020

2222-1: Voeren van overleg met opdrachtgever

D3134 (T) - Verslagen overleg opdrachtgever fase Uitvoering – Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
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 Informatie en Communicatie

N  MT1841: Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak) 09.15.030

1841-1: Deelnemen aan bouwvergaderingen

Output: niet van toepassing

N  MT1185: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak) 09.15.035

1185-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van  bouwvergaderingen

D1581 (T) - Verslagen en afspraken Uitvoeringsfase
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

     MT1842: Waar nodig deelnemen aan werk- en coör dinatievergaderingen (M-taak) 09.15.040

1842-1: Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinat ievergaderingen

Output: niet van toepassing

     T2804: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen  van werk- en coördinatievergaderingen 09.15.045

2804-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van  werkgroepvergaderingen

D3142 (T) - Verslagen werk- en coördinatievergaderingen fase Uitvoering – Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N  T2159: Uitvoeren wijzigingenbeheer 09.15.050

2159-1: Managen wijzigingen

D2419 (R) - Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / nut van de wijziging / consequenties voor projecttijdschema en 
bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging

2159-2: Verwerken wijzigingsbesluiten

D2420 (T) - Rapport verwerkte wijzigingen fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen

     T2864: Voorbereiden, voorzitten en verslaglegg en uitvoeringsvergaderingen Landschap 09.15.060

2864-1: Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen u itvoeringsvergaderingen Landschap

D3017 (T) - Verslagen uitvoeringsvergaderingen Landschap
Inhoud: agendapunten / aanwezigen / verslag van het besprokene op hoofdlijnen / afspraken

     MT2162: Indien gewenst: Voeren van gebruikers-  en/of bewonersoverleg (M-taak) 09.15.065

2162-1: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverle g

D3135 (T) - Verslagen gebruikers- en/of bewonersoverleg fase Uitvoering – Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

     MT2260: Voeren van overleg over financiering e n subsidies (M-taak) 09.15.070

2260-1: Voeren van overleg over financiering en sub sidies

D3136 (T) - Verslagen overleg financiering en subsidies fase Uitvoering – Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
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 Informatie en Communicatie

     MT2261: Voeren van overleg met externe special isten (M-taak) 09.15.080

2261-1: Voeren van overleg met externe specialisten

D3098 (T) - Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

D3137 (T) - Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering – Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

     MT2223: Voeren van overleg met bevoegde instan ties (M-taak) 09.15.090

2223-1: Voeren van overleg met bevoegde instanties

D3086 (T) - Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

D3138 (T) - Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering – Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

     MT2224: Voeren van overleg met beheerders nuts voorzieningen (M-taak) 09.15.100

2224-1: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorz ieningen

D3139 (T) - Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Uitvoering – Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

     MT2225: Voeren van overleg met leveranciers (M -taak) 09.15.110

2225-1: Voeren van overleg met leveranciers

D3122 (T) - Verslagen overleg leveranciers fase fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

D3140 (T) - Verslagen overleg leveranciers fase Uitvoering – Directievoering
Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

     T1374: Verstrekken van gegevens inzake directi eleveringen aan aannemer 09.15.120

1374-1: Verstrekken van gegevens inzake directielev eringen aan aannemer

D1650 (R) - Gegevens directieleveringen aan aannemer
Inhoud: registratie documenten met kenmerken/ overdrachtdata

N  T1344: Rapporteren directievoering aan opdrachtg ever 09.15.130

1344-1: Rapporteren directievoering aan opdrachtgev er

D1594 (T) - Keuringsresultaten
Inhoud: identificatie gekeurde onderdelen en/of materialen / keuringsmethoden / keuringsresultaten / eventuele maatregelen

D1593 (R) - Rapportages directievoering
Inhoud: verslagen van bouwvergaderingen / voor opdrachtgever relevantie selectie van overige informatie uit 
werkenadministratie / verzamelde adviezen

N  MT1376: Toezien op revisiebescheiden, certificat en, garantiebewijzen, onderhouds- en 
bedieningsvoorschriften (M-taak)

09.15.140

1376-1: In ontvangst nemen van en nazien op complee theid van de onderhouds en bedieningsvoorschriften

D1660 (T) - Beoordeelde revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften
Inhoud: registratie en archivering beoordeelde revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en 
bedieningsvoorschriften

datum: 1 mei 2014 pagina 13 van 25

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt



fase Uitvoering - Directievoering

BNA / NLingenieurs

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

1 mei 2014

 Informatie en Communicatie

     T2862: Opstellen weekrapporten en/of dagboek 09.15.150

2862-1: Opstellen weekrapporten en/of dagboek

D3015 (R) - Weekrapporten / dagboek
Inhoud: aantekeningen omtrent vorderingen, stand en kwaliteit van het werk, verstrekking van tekeningen, onwerkbare dagen en 
eventueel verleend uitstel van oplevering, aan- en afvoer van bouwstoffen, goed- en afkeuring van bouwstoffen, 
bestekwijzigingen, meer en minder werk, verwerking van verrekenbare hoeveelheden, bestedingen ten laste van stelposten, 
eventuele bijzondere gebeurtenissen en incidenten, gegeven orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering, opneming en 
goedkeuring van het werk

     T2863: Opstellen weekrapporten en/of dagboek L andschap 09.15.160

2863-1: Opstellen weekrapporten en/of dagboek Lands chap

D3016 (R) - Weekrapporten / dagboek Landschap
Inhoud: aantekeningen omtrent vorderingen, stand en kwaliteit van het werk, verstrekking van tekeningen, onwerkbare dagen en 
eventueel verleend uitstel van oplevering, aan- en afvoer van bouwstoffen, goed- en afkeuring van bouwstoffen, 
bestekwijzigingen, meer en minder werk, verwerking van verrekenbare hoeveelheden, bestedingen ten laste van stelposten, 
eventuele bijzondere gebeurtenissen en incidenten, gegeven orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering, opneming en 
goedkeuring van het werk

 Kwaliteitszorg en risico's

N  T1354: Toezien op de uitvoering 09.16.010

1354-1: Toezien op de uitvoering

D3276 (R) - Toezichtsrapport
Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / 
advies aan directie

N  T2277: Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering 09.16.015

2277-1: Geven van orders en aanwijzingen omtrent de  uitvoering

D2424 (T) - Orders en aanwijzingen
Inhoud: overzicht van orders en aanwijzingen van de directie aan uitvoerende partij(en)

     T1357: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde 09.16.020

1357-1: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Arch itectuur/bouwkunde

D1909 (T) - Toezichtsrapport Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / 
advies aan directie

     T1358: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur 09.16.030

1358-1: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Inte rieur

D1912 (T) - Toezichtsrapport Interieur
Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / 
advies aan directie

     T1355: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap 09.16.040

1355-1: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Land schap

D1910 (T) - Toezichtsrapport Landschap
Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / 
advies aan directie
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 Kwaliteitszorg en risico's

     T1356: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Contructies 09.16.050

1356-1: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Cont ructies

D1911 (T) - Toezichtsrapport Constructies
Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / 
advies aan directie

     T1359: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties 09.16.060

1359-1: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Inst allaties

D1913 (T) - Toezichtsrapport Installaties
Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / 
advies aan directie

N  T1349: Toezien op  levering, opslag, bemonsterin g, keuring en verwerking van bouwstoffen 09.16.065

1349-1: Opstellen lijst te bemonsteren en te keuren  bouwstoffen

D1613 (T) - Lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen
Inhoud: opsomming te bemonsteren bouwstoffen / opsomming te keuren bouwstoffen / (alternatieven voor) te hanteren 
keuringsmethoden

1349-2: Toezien op  levering, opslag, bemonstering,  keuring en verwerking van bouwstoffen

D1605 (T) - Controlelijst/rapportage m.b.t. levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen
Inhoud: opsomming te leveren bouwstoffen met daarop aangegeven: eventuele eisen aan opslag, te bemonsteren en te keuren 
bouwstoffen, data van levering, rapportage controle op opslag, data bemonstering, keuring en verwerking

D1604 (R) - Rapportage bemonstering en keuring bouwstoffen
Inhoud: resultaten bemonstering / keuringsresultaten / conclusies en resultaten

N  T1131: Beoordelen materialen en essentiële detai ls Installaties 09.16.070

1131-1: Beoordelen materialen en essentiële details  Installaties

D1334 (T) - Beoordeling materialen en essentiële details Installaties
Inhoud: identificatie beoordeelde materialen en details / beoordelingsmethode / bevindingen / advies aan directie

N  T2363: Controleren van meet- en inregelstaten In stallaties 09.16.075

2363-1: Controleren van meet- en inregelstaten Inst allaties

D2513 (T) - Gecontroleerde meet- en inregelstaten Installaties
Inhoud: identificatie gecontroleerde meet- en inregelstaten / controlemethode / bevindingen / advies aan directie

N  T1932: Toezien op nakoming overeenkomsten door u itvoerende partijen 09.16.130

1932-1: Controleren weekrapporten / dagboek

D3019 (T) - Gecontroleerde weekrapporten / dagboek
Inhoud: gecontroleerde en geparafeerde, door toezichthouder opgestelde weekrapporten / dagboek

1932-2: Toezien op nakoming overeenkomsten

D2204 (T) - Verslaglegging directievoering
Inhoud: aantekeningen in werkenadministratie

N  T2294: Opnemen t.b.v. de oplevering 09.16.160

2294-1: Opnemen t.b.v. de oplevering

D3277 (R) - Opnamerapport
Inhoud*: beoordeling uitgevoerd werk / restpuntenlijst / advies inzake goedkeuring van het werk
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 Kwaliteitszorg en risico's

N  T1370: Houden van de oplevering 09.16.170

1370-1: Houden van de oplevering

D3278 (R) - Proces verbaal van oplevering
Inhoud: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst / gegevens m.b.t. onderhoudsperiode

     T2866: Bijdragen aan oplevering, Architectuur/ bouwkunde 09.16.171

2866-1: Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouw kunde

D3024 (T) - Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst

     T2867: Bijdragen aan oplevering, Interieur 09.16.172

2867-1: Bijdragen aan oplevering, Interieur

D3025 (T) - Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Interieur
Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst

     T2868: Bijdragen aan oplevering, Landschap 09.16.173

2868-1: Bijdragen aan oplevering, Landschap

D3026 (T) - Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Landschap
Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst

     T2869: Bijdragen aan oplevering, Constructies 09.16.174

2869-1: Bijdragen aan oplevering, Constructies

D3027 (T) - Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Constructies
Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst

     T2870: Bijdragen aan oplevering, Installaties 09.16.175

2870-1: Bijdragen aan oplevering, Installaties

D3028 (T) - Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Installaties
Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst

N  T1132: Controleren beproeving Installaties bij o plevering 09.16.180

1132-1: Controleren beproeving Installaties bij opl evering

D1335 (R) - Rapport controle beproeving Installaties bij oplevering
Inhoud: opsomming gecontroleerde installaties, gehanteerde controlemethoden, controleresultaten, conclusies en eventuele 
adviezen

N  T2293: Controleren revisiebescheiden 09.16.190

2293-1: Controleren revisiebescheiden

D3279 (R) -  Gecontroleerde revisiebescheiden
Inhoud: gecontroleerde, door derden vervaardigde tekeningen (en eventuele andere documenten) van het Werk als uitgevoerd

N  T1378: Opnemen na uitvoering restpunten 09.16.210

1378-1: Opnemen na uitvoering restpunten

D1766 (R) - Opnamerapport uitvoering restpunten
Inhoud: beoordeling uitvoering restpunten / advies inzake goedkeuring
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 Kwaliteitszorg en risico's

N  T2865: Keuren plantmateriaal 09.16.215

2865-1: Keuren plantmateriaal op kwekerij of op pla ats van verwerking

D3018 (T) - Controlelijst/rapportage keuring plantmateriaal
Inhoud: opsomming gekeurd plantmateriaal / leverancier(s) / plaats van keuring / keuringsresultaten

     T911: Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bi j oplevering 09.16.220

911-1: Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij op levering

D1135 (T) - Rapport controlemetingen Bouwfysica bij oplevering
Inhoud: uitgevoerde metingen / meetmethoden / meetresultaten / advies inzake goedkeuring en/of te nemen maatregelen

     T912: Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij  oplevering 09.16.230

912-1: Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij opl evering

D1136 (T) - Rapport controlemetingen Akoestiek bij oplevering
Inhoud: uitgevoerde metingen / meetmethoden / meetresultaten / advies inzake goedkeuring en/of te nemen maatregelen

     T1674: Controleren kwaliteit en procesvoortgan g buiten de bouwplaats vervaardigde 
constructieve elementen

09.16.240

1674-1: Controleren kwaliteit en procesvoortgang bu iten de bouwplaats vervaardigde constructieve eleme nten

D1902 (T) - Rapportage kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructies en constructie-onderdelen
Inhoud: identificatie uitgevoerde controles / data / controlemethoden / bevindingen / advies aan ditrectie

     T1675: Controleren bijzondere hulpconstructies 09.16.250

1675-1: Controleren bijzondere hulpconstructies

D1903 (R) - Rapportage controle bijzondere hulpconstructies
Inhoud: rapportage van controle van bijvoorbeeld bouwputten, damwanden, speciale bekistingen en stempelingen, ontwikkeld 
door de uitvoerende partij

     T1270: Beproeven Installaties bij oplevering 09.16.270

1270-1: Beproeven Installaties bij oplevering

D1504 (R) - Rapport beproeving Installaties
Inhoud: opsomming beproefde installaties, gehanteerde beproevingsmethoden, beproevingsresultaten, conclusies en eventuele 
adviezen

 Vergunningen

N  T2166: Handhaven vergunningen 09.17.010

2166-1: Handhaven vergunningen

D2422 (R) - Rapportage handhaving vergunningen
Inhoud: overzicht verleende vergunningen, rapportage van de mate waarin het Werk voldoet aan de voorwaarden in 
toepasselijke vergunningen
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 Geïntegreerde Contracten

     C2922: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerk zaamheden per projectdeel (cluster) 09.18.010

2922-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaam heden per projectdeel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

     T2923: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerk zaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde 01
2923-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaam heden op aspecten Architectuur/bouwkunde

D3143 (T) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - 
Directievoering

Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
aspecten Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

     T2924: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerk zaamheden op aspecten Interieur 02
2924-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaam heden op aspecten Interieur

D3144 (T) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
aspecten Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

     T2925: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerk zaamheden op aspecten Landschap 03
2925-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaam heden op aspecten Landschap

D3145 (T) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap fase Uitvoering - 
Directievoering

Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
aspecten Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

     T2926: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerk zaamheden op aspecten Bouwfysica 04
2926-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaam heden op aspecten Bouwfysica

D3146 (T) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase Uitvoering - 
Directievoering

Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
aspecten Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

     T2927: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerk zaamheden op aspecten Constructies 05
2927-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaam heden op aspecten Constructies

D3147 (T) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies fase Uitvoering - 
Directievoering

Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
aspecten Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

     T2928: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerk zaamheden op aspecten Installaties 06
2928-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaam heden op aspecten Installaties

D3148 (T) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
aspecten Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

     T2929: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerk zaamheden op aspecten Geotechniek 07
2929-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaam heden op aspecten Geotechniek

D3149 (T) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase Uitvoering - 
Directievoering

Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. 
aspecten Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

datum: 1 mei 2014 pagina 18 van 25

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt



fase Uitvoering - Directievoering

BNA / NLingenieurs
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 Geïntegreerde Contracten

     T2930: Integreren beoordelingen Keuringsplan U itvoeringswerkzaamheden 09.18.020

2930-1: Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvo eringswerkzaamheden

D3150 (R) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling 
Keuringsplannen / advies aan de Opdrachtgever

     T2931: Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswe rkzaamheden 09.18.030

2931-1: Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkza amheden

D3151 (R) - Rapportage toetsing kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij 
overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet 
op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies
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 Geïntegreerde Contracten

     C2932: Toetsen nakomen Acceptatieplan per proj ectdeel (cluster) 09.18.040

2932-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectd eel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

     T2933: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architec tuur/bouwkunde 01
2933-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur /bouwkunde

D3152 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van 
Architectuur/bouwkunde / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

     T2934: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieu r 02
2934-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur

D3153 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Interieur fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Interieur 
/ analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

     T2935: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landscha p 03
2935-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap

D3154 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Landschap fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van 
Landschap / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

     T2936: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysi ca 04
2936-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica

D3155 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van 
Bouwfysica / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

     T2937: Toetsen nakomen Acceptatieplan Construc ties 05
2937-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies

D3156 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Constructies fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van 
Constructies / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

     T2938: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installa ties 06
2938-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties

D3157 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Installaties fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van 
Installaties / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

     T2939: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechn iek 07
2939-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek

D3158 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Geotechniek fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van 
Geotechniek / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
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 Geïntegreerde Contracten

     T2940: Integreren toetsingen nakomen Acceptati eplan 09.18.050

2940-1: Integreren toetsingen nakomen Acceptatiepla n

D3159 (R) - Rapportage toetsing Acceptatieplan fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten / analyse / adviezen m.b.t. 
acceptatie en opvolging

datum: 1 mei 2014 pagina 21 van 25

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt



fase Uitvoering - Directievoering

BNA / NLingenieurs

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

1 mei 2014

 Geïntegreerde Contracten

     C2941: Adviseren inzake wijzigingen per projec tdeel (cluster) 09.18.060

2941-1: Adviseren inzake wijzigingen per projectdee l (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

     T2942: Adviseren inzake wijzigingen Architectu ur/bouwkunde 01
2942-1: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/b ouwkunde vanwege de Opdrachtgever

D3160 (T) - Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2942-2: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/b ouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij

D3161 (T) - Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

     T2943: Adviseren inzake wijzigingen Interieur 02
2943-1: Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanw ege de Opdrachtgever

D3162 (T) - Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2943-2: Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanw ege de Uitvoerende Partij

D3163 (T) - Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

     T2944: Adviseren inzake wijzigingen Landschap 03
2944-1: Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanw ege de Opdrachtgever

D3164 (T) - Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2944-2: Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanw ege de Uitvoerende Partij

D3165 (T) - Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

     T2945: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica 04
2945-1: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica van wege de Opdrachtgever

D3166 (T) - Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2945-2: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica van wege de Uitvoerende Partij

D3167 (T) - Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

     T2946: Adviseren inzake wijzigingen Constructi es 05
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2946-1: Adviseren inzake wijzigingen Constructies v anwege de Opdrachtgever

D3168 (T) - Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2946-2: Adviseren inzake wijzigingen Constructies v anwege de Uitvoerende Partij

D3169 (T) - Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

     T2947: Adviseren inzake wijzigingen Installati es 06
2947-1: Adviseren inzake wijzigingen Installaties v anwege de Opdrachtgever

D3170 (T) - Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2947-2: Adviseren inzake wijzigingen Installaties v anwege de Uitvoerende Partij

D3171 (T) - Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

     T2948: Adviseren inzake wijzigingen Geotechnie k 07
2948-1: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek va nwege de Opdrachtgever

D3172 (T) - Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

2948-2: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek va nwege de Uitvoerende Partij

D3183 (T) - Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde 
Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde 
zelfstandige hulppersonen

     T2949: Integreren adviezen inzake wijzigingen 09.18.070

2949-1: Integreren adviezen inzake wijzigingen vanw ege de Opdrachtgever

D3173 (R) - Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

2949-2: Integreren adviezen inzake wijzigingen vanw ege de Uitvoerende Partij

D3174 (T) - Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, 
keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
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     C2950: Beoordelen keuringsresultaten per proje ctdeel (cluster) 09.18.080

2950-1: Beoordelen keuringsresultaten per projectde el (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

     T2951: Beoordelen keuringsresultaten Architect uur/bouwkunde 01
2951-1: Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/ bouwkunde

D3175 (T) - Beoordeling keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / 
toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. 
acceptatie keuringsresultaten

     T2952: Beoordelen keuringsresultaten Interieur 02
2952-1: Beoordelen keuringsresultaten Interieur

D3176 (T) - Beoordeling keuringsresultaten Interieur fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / 
toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. 
acceptatie keuringsresultaten

     T2953: Beoordelen keuringsresultaten Landschap 03
2953-1: Beoordelen keuringsresultaten Landschap

D3177 (T) - Beoordeling keuringsresultaten Landschap fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / 
toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. 
acceptatie keuringsresultaten

     T2954: Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysic a 04
2954-1: Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica

D3178 (T) - Beoordeling keuringsresultaten Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / 
toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. 
acceptatie keuringsresultaten

     T2955: Beoordelen keuringsresultaten Construct ies 05
2955-1: Beoordelen keuringsresultaten Constructies

D3179 (T) - Beoordeling keuringsresultaten Constructies fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / 
toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. 
acceptatie keuringsresultaten

     T2956: Beoordelen keuringsresultaten Installat ies 06
2956-1: Beoordelen keuringsresultaten Installaties

D3180 (T) - Beoordeling keuringsresultaten Installaties fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / 
toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. 
acceptatie keuringsresultaten

     T2957: Beoordelen keuringsresultaten Geotechni ek 07
2957-1: Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek

D3181 (T) - Beoordeling keuringsresultaten Geotechniek fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / 
toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. 
acceptatie keuringsresultaten
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     T2958: Integreren keuringsresultaten 09.18.090

2958-1: Integreren keuringsresultaten

D3182 (R) - Beoordeling keuringsresultaten fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing 
aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie 
keuringsresultaten
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